
OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  v Krasňanoch 
 

Z á p i s n i c a   

 
zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krasňanoch, konaného dňa 21.10.2021 

 

Prítomní: starostka obce  - Ing. Jana Žáková, PhD.  

poslanci -  Ing. Andrej Kubala, Lýdia Cigániková, Ing. Miroslav Bielka, Eva Ferjancová,   

Mgr. Sidónia Stanková, Lenka Štefúnová Šamajová 

Neprítomní – František Hliník, František Cigánik, Branislav Gacho 

Kontrolór obce - Janka Miklúšová  

 

Program zasadnutia: 

1.   Otvorenie zasadnutia.  

2.   Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky. 

3.   Kontrola uznesení zo 16. zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

4.   ÚPN obce Krasňany.  

5.   Prerokovanie žiadostí. 

6.   Informácie starostky obce. 

7.   Rôzne. 

8.   Záver. 

 

Bod č.1) Otvorenie zasadnutia   

Rokovanie zastupiteľstva otvorila starostka obce. Privítala všetkých prítomných. Oboznámila ich 

s programom zasadnutia a predložila  program rokovania 17. zasadnutia OZ v Krasňanoch na 

schválenie.  

OZ schvaľuje program rokovania 17. zasadnutia obecného zastupiteľstva v  Krasňanoch tak, ako 

bol predložený na pozvánke. Starostka dala hlasovať. 

Hlasovanie:  

za:  5 (Ing. Andrej Kubala, Lýdia Cigániková, Mgr. Sidónia Stanková, Lenka Štefúnová Šamajová,       

           Ing. Miroslav Bielka) 

proti: 0   

zdržal sa: 0 

 

Bod č.2) Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky.  

Návrhová komisia -starostka navrhla:  predseda –  Lýdia Cigániková 

                               členovia  komisie:  Mgr. Sidónia Stanková, Ing. Andrej Kubala 

OZ schvaľuje návrhovú komisiu. Starostka dala hlasovať. 

Hlasovanie:  

za:  5 (Ing. Andrej Kubala, Lýdia Cigániková, Ing. Miroslav Bielka, Mgr. Sidónia Stanková,  

           Lenka Štefúnová Šamajová)  

proti: 0   

zdržal sa: 0 

Starostka navrhla za overovateľov zápisnice: Ing. Miroslav Bielka, Lenka Štefúnová Šamajová 

OZ schvaľuje  overovateľov zápisnice. Starostka dala hlasovať. 

Hlasovanie:   

za:  5 (Ing. Andrej Kubala, Lýdia Cigániková, Ing. Miroslav Bielka, Mgr. Sidónia Stanková,  

           Lenka Štefúnová Šamajová ) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

OZ určuje za zapisovateľku:  Ing. Margitu Rusnákovú 

 

 

 



Bod č.3) Kontrola uznesení zo 16. zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

Starostka sa spýtala, či má niekto nejaké otázky ku kontrole uznesení  a dala hlasovať. 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o plnení uznesení zo 16. zasadnutia OZ.  

Starostka dala hlasovať. 

Hlasovanie:  

za:  5 (Ing. Andrej Kubala, Lýdia Cigániková, Ing. Miroslav Bielka, Mgr. Sidónia Stanková,  

           Lenka Štefúnová Šamajová) 

proti: 0   

zdržal sa: 0 

 

Bod č. 4) ÚPN obce Krasňany. 

Starostka dala slovo Ing. arch. Barčiakovi. 

Ing. arch Barčiak vysvetlil, že na 10. zastupiteľstve, ktoré sa konalo dňa 3.9.2021 bolo v uznesení  

schválené aj doplnenie chýbajúcich výkresov v doplnku č. 6., preto by si to chcel ozrejmiť, či to 

platí, pretože v zmluve s Ing. arch. Krajčom, ktorý robí výkresovú dokumentáciu doplnku č.7 

vypracovanie uvedeného výkresu (mierka 1:2 000) nie je.  

Starostka vysvetlila, že na sedení s Ing. arch. Barčiakom a s Ing. arch. Krajčom jej vysvetlili 

situáciu a cena za dodatok by sa navýšila o cca 10 000.-€, pretože vypracovanie tejto dokumentácie 

je náročné a pri doplnku č. 7 k ÚPN, kde sa dopĺňajú len niektoré lokality to nie je nevyhnutné. 

Prišla poslankyňa Eva Ferjancová. 

Po diskusii sa poslanci dohodli, že doplnok č. 7 k ÚPN obce Krasňany sa vypracuje v nadväznosti 

na existujúcu výkresovú dokumentáciu, ktorá je v doplnku č. 6 a chýbajúce výkresy by sa dorobili 

v novom ÚP obce Krasňany. 

OZ schvaľuje vypracovanie doplnku č. 7 k ÚPN obce Krasňany v nadväznosti na existujúce 

výkresy v doplnku č. 6, pričom sa nebudú dorábať výkresy podľa uznesenia č. 141/2020, ale 

doplnok č. 7 sa bude robiť podľa zmluvy o dielo č. 18082021 zo dňa 18.08.2021, ktorá je 

uzatvorená s Ing. arch. Krajčom a podpísaná bola 8.9.2021. 

Starostka dala hlasovať. 

Hlasovanie:  

za: 6 (Ing. Miroslav Bielka, Ing. Andrej Kubala, Lýdia Cigániková, Eva Ferjancová,  

          Mgr. Sidónia Stanková, Lenka Štefúnová Šamajová) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Ing. arch. Barčiak upozornil, že v Uznesení č. 235/2021 obecné zastupiteľstvo prerokovávalo návrh 

na zmenu ÚP parcely č. EKN 670 z ornej pôdy na priemyselnú zónu. Podmienkou bolo, že 

spoločnosť Baulogic, s. r. o. Žilina doplní do 10 dní súhlas od plynárov SPP a SSD (SSE), nakoľko 

je tam ochranné pásmo. Pretože v tomto uznesení nebol termín 10 dní presne vyšpecifikovaný  

(OZ ho chápalo 10 dní od zasadnutia OZ – termín nebol dodržaný),tak sa pristúpilo k opätovnému 

prerokovaniu uvedenej žiadosti. Prebehla diskusia. 

OZ schvaľuje návrh na zmenu ÚP parcely č. EKN 670 z ornej pôdy na priemyselnú zónu. 

Starostka dala hlasovať. 

Hlasovanie:  

za:  0 

proti:  1 (Eva Ferjancová) 

zdržal sa: 5 (Ing. Miroslav Bielka, Ing. Andrej Kubala, Lýdia Cigániková, Mgr. Sidónia Stanková,  

                     Lenka Štefúnová Šamajová) 

Uznesenie nebolo prijaté. 

           

 

 

 

 



Bod č. 5)  Prerokovanie žiadostí občanov. 

1. Žiadosť:  Katarína Sotolárová - Žiadosť o finančnú pomoc. 

Starostka prečítala žiadosť p. K. Sotolárovej o finančnú pomoc, ktorú žiada z dôvodu rekonštrukcie 

komína, nakoľko je samoživiteľka s tromi nezaopatrenými deťmi.  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť p. Kataríny Sotolárovej o finančnú pomoc. 

Starostka dala hlasovať. 

Hlasovanie:  

za: 0  

proti: 0 

zdržal sa: 6 (Ing. Miroslav Bielka, Ing. Andrej Kubala, Lýdia Cigániková, Eva Ferjancová,  

                     Mgr. Sidónia Stanková, Lenka Štefúnová Šamajová) 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

 Následne prebehla diskusia, v ktorej poslanci navrhli, aby sa p. Sotolárová preukázala, že je 

v hmotnej núdzi a tiež kalkuláciou rekonštrukcie komína. 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh, aby sa p. Katarína Sotolárová preukázala, že je v hmotnej 

núdzi a tiež kalkuláciou rekonštrukcie komína. 

Starostka dala hlasovať. 

Hlasovanie:  

za: 5  (Ing. Andrej Kubala, Lýdia Cigániková, Eva Ferjancová, Mgr. Sidónia Stanková,   

           Lenka Štefúnová Šamajová) 

proti: 0 

zdržal sa: 1 (Ing. Miroslav Bielka) 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

2. Žiadosť: Ondrej Cigánik – Žiadosť o prešetrenie súčasného stavu oplotenia jeho pozemku. 

Starostka prečítala žiadosť O. Cigánika, v ktorej žiada, aby stavebná komisia OZ prešetrila súčasný 

stav oplotenia pozemku parc. č. 301/4 so susedným pozemkom parc. č. 294/3 v k. ú. Krasňany 

a tiež prešetrenie poškodenia majetku (garáže) vysadením tují na susednom pozemku tesne na 

hranici pozemkov, ktoré už dosahujú výšku cca 5m. 

Po diskusii OZ navrhlo, aby stavebná komisia prešetrila celý susedský problém a mala 

k nahliadnutiu aj potrebné doklady od p. Ondreja Cigánika a tiež p. Ireny Filovej. 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Ondreja Cigánika  s tým, že stavebná komisia OZ prešetrí 

celý susedský problém a bude mať k nahliadnutiu aj potrebné doklady od p. Ondreja Cigánika a tiež  

p. Ireny Filovej. 

Starostka dala hlasovať. 

Hlasovanie:  

za: 6  (Ing. Miroslav Bielka, Ing. Andrej Kubala, Lýdia Cigániková, Eva Ferjancová,     

           Mgr. Sidónia Stanková, Lenka Štefúnová Šamajová) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Bod č.7) Informácie starostky obce 

Starostka informovala prítomných, že: 

- v nedeľu 24.10.2021 bude v dome smútku slávnostná sv. omša pri príležitosti 30. výročia  

  vysvätenia DS p. Lýdia Cigániková bude piecť veľkú  tortu. Starostka zároveň všetkých  

  prítomných pozvala na toto výročie  

- boli vymenené bočné dvere v dome smútku 

- v sobotu dňa 23.10.2021 sa uskutoční výrub stromov v ZŠsMŠ 

- sa spravilo sa odvodnenie na 1. ulici 

- sa spravila sa terasa a vchod do škôlky  

- sa opravuje sa cesta -  vjazd na Kút 

- bolo zakúpené vianočné osvetlenie na 5 stĺpov 



- na 14.-tom OZ dňa 3.6.2021 bola p. Kasákovi schválená realizácia odvodnenia ulice pri jeho    

  rodinnom dome č. 10. Obec dala vypracovať projekt, vybavila vyjadrenia od potrebných úradov  

  a tiež od okresného úradu. Mal sa robiť výber dodávateľov, no zistilo sa, že časť stavby je už    

  spravená. Uvedená časť nesúhlasí s projektom, ktorý dala vypracovať obec. Treba sa dohnúť, čo  

  ďalej.  

  Poslanci sa po diskusii dohodli, že sa zvolá pracovná porada, na ktorú bude prizvaná stavebná    

  komisia OZ a p. B. Gacho, aby sa dohodli, ako sa bude daná situácia riešiť.   

 

Bod č.8) Rôzne 

- p. J. Miklúšová upozornila starostku na rozpadajúci sa most nad riekou Varínka 

  Starostka odpovedala, že napíše žiadosť na Žilinský samosprávny kraj, pod ktorý uvedený most   

  (komunikácia) spadá 

- poslanci pochválili zamestnanca obce p. J. Macangu a pracovníčky OcÚ za dobre odvedenú prácu   

  a ochotu pri práci  ZŠsMŠ 

- E. Ferjancová upozornila na veľké kríky pri ceste pred ZŠ, že obmedzujú výhľad na cestu. Treba    

  ich ostrihať.  

  Starostka odpovedala, že kríky patria ku kaštieľu a upozorní p. Martinku. 

 

Bod č.9) Záver 

Starostka obce poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ. 

    

 

 

Zapísala:          Ing. Margita Rusnáková 

 

 

Overovatelia:   

 

                         Ing. Miroslav Bielka 

 

                         Lenka Štefúnová Šamajová            

 

 

 

 

 

                                              

                                                                                                Ing. Jana Žáková, PhD. 

                                                                                                        starostka  obce                                                                  


